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O brinco do segundo furo é uma tendência que proporciona uma combinação maravilhosa, além de ser um charme.
Usar mais de um brinco na mesma orelha, harmonizando peças grandes e delicadas compõem um look despojado.

O brinco de segundo furo pode ser usado em absolutamente qualquer ocasião. Dá para ir ao shopping, ao parque,
à faculdade, ou a um evento ou festa importante.

Esse acessório pode dar uma cara nova para os brincos maiores que você já usou muitas vezes, por exemplo.
Quem não gosta de variar nas peças, não é verdade?
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O conjunto de dois ou três brincos também vai depender da ocasião. Um visual mais elegante pede brincos
menores e com mais brilho, combinados com um maior. Já na balada, vale ousar mais e usar materiais diferentes.

E pra você escolher aquele modelo fofinho, sem errar nadinha, preparamos as opções abaixo. Confira!

Ponto de Luz

Se você deseja obter um visual mais elegante, prefira um brinco de segundo furo com brilho, combinando com um
maior. Pontinhos de luz são bem femininos e delicados.
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Compre aqui esse brinquinho fofo!

Brinco de coração

Opções fofinhas para as românticas.Os brincos de coração nunca saem da moda e ajudam a compor looks
delicados.
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Brinco coração com pedra natural azul folheado em ouro

Brinco de Perola

Brinco de segundo furo com pérola ilumina e dá um ar mais caprichado à produção.
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Compre aqui!

Brinco de Flor

As flores não poderiam ficar de fora dessas opções, afinal, nossa coleção Flores está um arraso (confira aqui). Tem
coisa mais feminina?
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Brinco flor com cristais e pérolas folheado em ouro 18k

Brinco de Coroa

Brinque com os elementos usados nas peças sem medo. Que tal esse acessório Princess cravejado com
zirconias?
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Compre aqui!

Brinco Religioso

7/10

http://www.franciscajoias.com.br/brinco-coroa-delicada-cravejada-zirconias-folheada-ouro-18k/p


BRINCO NOSSA SENHORA APARECIDA COM ZIRCONIAS AZUL FOLHEADO EM OURO 18K

Expresse toda sua fé, devoção e charme com os nossos brincos religiosos para segundo furo.

Brinco de Animais

As peças dos animais fofinhos também estão lindíssimas.
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Compre esse brinco fofo de cachorrinho!

Viu só, quantas opções lindas? Não adianta nada você adquirir um brinco de segundo furo que está super na
moda, se ele não tem a sua cara. Você precisa ser honesta consigo mesma e perceber quais são os objetos que
fazem você se sentir linda.

Agora, aproveite estas dicas e não perca mais tempo, corre já pra Francisca e se jogue nos modelos incríveis que
tem lá!

Nos siga no  Snapchat, confira as novidades em Facebook e não esqueça de deixar um coraçãozinho no
nosso Instagram! ♥

Gostou? Compartilhe!

Francisca Joias Contemporâneas
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